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Fofurinha: Koala de Casaquinho 
 

Por Simone da Maia para Ateliê Pingouin 

 

 
  
Material: Pingouin Balloon 
1 nov. (100g) nas cores: Millenium (1538), Branco (002), Preto (100) e Pátina 
(1512); ag. para crochê Pingouin de 2,5 mm; ag. de tapeçaria para os 
acabamentos; par de olhos de segurança nº 7 ou botões ou sobras de fio preto 
para bordar os olhos; 2 botões para a roupinha; fibra para enchimento 
  
Medida: 31 cm de altura 
  
Pontos Empregados e Abreviaturas 
ag. = agulha(s); aum. = aumento = 2 p. no mesmo p. de base; carr. = carreira(s); 
corr. = correntinha(s); dim.= diminuição(s)= 2 p. fechados juntos; m.p.a. = meio p. 
alto; nov. = novelo(s); p. = ponto(s); p.b. = p. baixo; p.bx. = p. baixíssimo; trab. = 
trabalhe; *...* = repita de *a* 
  
Execução 
Corpo e cabeça: com a cor Millenium iniciando pela cabeça, faça um anel mágico 
e trab.: 
1ª) 6 p.b. no anel (6 p.) 
2ª) aum. em todos os p. (12 p.) 
3ª) *1 p.b., 1 aum.* (18 p.) 
4ª) *2 p.b., 1 aum.* (24 p.) 
5ª) *3 p.b., 1 aum.* (30 p.) 
6ª) *4 p.b., 1 aum.* (36 p.) 
7ª) *5 p.b., 1 aum.* (42 p.) 
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8ª) *6 p.b., 1 aum.* (48 p.) 
9ª) *7 p.b., 1 aum.* (54 p.) 
10ª) *8 p.b., 1 aum.* (60 p.) 
11ª à 20ª) em p.b. 
21ª) *8 p.b., 1 dim.* (54 p.) 
22ª) *7 p.b., 1 dim.* (48 p.) 
23ª) *6 p.b., 1 dim.* (42 p.) 
24ª) *5 p.b., 1 dim.* (36 p.) 
25ª) *4 p.b., 1 dim.* (30 p.) 
26ª) *3 p.b., 1 dim.* (24 p.) 
27ª) *2 p.b., 1 dim.* (18 p.) 
Coloque o recheio da cabeça e inicie o corpo: 
28ª) em p.b. 
29ª) *2 p.b., 1 aum.* (24 p.) 
30ª e 31ª) em p.b. 
32ª) *3 p.b., 1 aum.* (30 p.) 
33ª e 34ª) em p.b. 
35ª) *4 p.b., 1 aum.* (36 p.) 
36ª e 37ª) em p.b. 
38ª) *5 p.b., 1 aum.* (42 p.) 
39ª e 40ª) em p.b. 
41ª) *6 p.b., 1 aum.* (48 p.) 
42ª e 43ª) em p.b. 
44ª) *7 p.b., 1 aum.* (54 p.) 
45ª e 46ª) em p.b. 
47ª) *8 p.b., 1 aum.* (60 p.) 
48ª à 57ª) em p.b. 
58ª) *8 p.b., 1 dim.* (54 p.) 
59ª) *7 p.b., 1 dim.* (48 p.) 
60ª) *6 p.b., 1 dim.* (42 p.) 
61ª) *5 p.b., 1 dim.* (36 p.) 
62ª) *4 p.b., 1 dim.* (30 p.) 
63ª) *3 p.b., 1 dim.* (24 p.) 
64ª) *2 p.b., 1 dim.* (18 p.) 
Colocar o recheio no corpo. 
65ª) *1 p.b., 1 dim.* (12 p.) 
66ª) dim. em todos os p. (6 p.) 
Arremate. 
  
Braços: com a cor Millenium faça um anel mágico e trab.: 
1ª) 7 p.b. no anel 
2ª) aum. em todos os p. (14 p.) 
3ª) *1p.b., 1 aum.* (21 p.) 
4ª à 7ª) em p.b. 
8ª) *5 p.b., 1 dim.* (18 p.) 
9ª à 28ª) em p.b. 
29ª) *1 p.b., 1 dim.* (12 p.) 
Coloque o recheio. 
30ª) dim. em toda a volta (6 p.) 
Arremate. 
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Faça o outro igual e prenda-os no corpo. 
  
Pernas: faça um anel mágico e trab.: 
1ª) 6 p.b. no anel (6 p.) 
2ª) aum. em todos os p. (12 p.) 
3ª) *1 p.b., 1 aum.* (18 p.) 
4ª) *2 p.b., 1 aum.* (24 p.) 
5ª) *3 p.b., 1 aum.* (30 p.) 
6ª) 10 p.b., 5 dim., 10 p.b. (25 p.) 
7ª) 10 p.b., 3 dim., 9 p.b. (22 p.) 
8ª) 10 p.b., 1 dim., 10 p.b. (21 p.) 
9ª à 28ª) em p.b. 
29ª) *1 p.b., 1 dim.* (14 p.) 
Coloque o recheio. 
30ª) dim. em todos os p. (7 p.) 
Arremate. 
Faça a outra igual e prenda-as no corpo. 
  
Orelhas: com a cor Millenium faça um anel mágico e trab.: 
1ª) 6 p.b. no anel (6 p.) 
2ª) 1 aum. em cada p.b. (12 p.) 
3ª) *1 p.b., 1 aum.* (18 p.) 
4ª) *2 p.b., 1 aum.* (24 p.) 
5ª) *3 p.b., 1 aum.* (30 p.) 
6ª) *4 p.b., 1 aum.* (36 p.) 
7ª e 8ª) em p.b. 
9ª) *4 p.b., 1 dim.* (30 p.) 
10ª) em p.b. 
Dobre ao meio e feche em p.b.. Arremate deixando um fio comprido para a 
costura. 
Parte interna, com a cor Branco faça um pompom e costure dentro da orelha. Faça 
a outra igual. Prenda-as no topo da cabeça. 
  
Olhos: Com a cor Branco faça um anel mágico e trab.: 
1ª) 6 p.b. no anel (6 p.) 
2ª) aum. em todos os p. (12 p.) 
3ª) *1 p.b., 1 aum.* (18 p.) 
Arremate deixando um fio comprido para a costura. Faça o outro igual. Prenda-os 
no rosto com um botão ou olhos de segurança número 9. 
  
Focinho: com a cor Preto trab. seguindo o gráfico. Coloque o recheio e prenda no 
rosto. 
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Macacão: 
Calça: com a cor Pátina faça 58 corr. e feche com 1 p.bx. na 1ª corr.. Faça 1 corr. 
para subir e trab. circular em p.b. por 18 carr.. Divida o trab. ao meio para formar 
as pernas do seguinte modo: 
19ª à 30ª) 29 p.b., unir com 1 p.bx. no 1º p., 1 corr. para subir 
Arremate. 
Faça o mesmo nos pontos restantes. 
  
Peito: na cintura da calça encontre o centro do trabalho, marque o novo início 
seguindo o esquema 

 

 
  
Siga em carr. de ida e volta do seguinte modo: 
1ª) 29 p.b., 1 corr. para subir, vire 
2ª) 28 p.b., 1 corr. para subir, vire 
3ª) 27 p.b., 1 corr. para subir, vire 
4ª) 26 p.b., 1 corr. para subir, vire 
5ª) 25 p.b., 1 corr. para subir, vire 
6ª e 7ª) 24 p.b., 1 corr. para subir, vire 
8ª) *2 p.b., 1 dim.*, 1 corr. para subir (18 p.), vire 
9ª e 10ª) 18 p.b., 1 corr. para subir, vire 
11ª) *1 p.b., 1 dim.*, 1 corr. para subir (12 p.), vire 
12ª à 14ª) 12 p.b., 1 corr. para subir, vire 
15ª) *1 p.b., 1 dim.*, 1 corr. para subir (9 p.), vire 
16ª e 17ª) em p.b. 
Arremate. 
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Pregue os botões para prender as alças na parte da frente. 
  
Costas: na cintura da calça, nas costas, encontre o centro e marque o início 
seguindo o esquema: 
 

 
 
Siga em carr. de ida e volta do seguinte modo: 
1ª) 12 p.b., 1 corr. para subir, vire 
2ª à 6ª) 12 p.b., 1 corr. para subir, vire 
7ª) *1 p.b., 1 dim.* (9 p.b.), vire 
8ª e 9ª) em p.b. 
Comece a alça: 
10ª) 3 p.b., 1 corr. para subir, vire 
11ª à 23ª) 3 p.b., 1 corr. para subir, vire 
Faça o mesmo para a outra alça. 
Trabalhe toda a volta em p.b., fazendo na ponta da alça 2 corr. como casa de 
botão e continue em p.b. até o final. 
  
Casaco: Começando pela pala, com a cor Pátina faça 36 corr. e trabalhe seguindo 
o gráfico 2 alternando a cada 2 carr. as cores Branco e Pátina do seguinte modo: 
 
                                     Gráfico 2 
 

 
 



 
 
 

Receita publicada no site da Pingouin fios - https://www.pingouin.com.br/blog 

Continue do seguinte modo: 
6ª) trab. 12 p.b. da frente, pule os p. da manga, trab. os 24 p.b. das costas, pule os 
p. da outra manga, trab. os 12 p.b. da outra frente 
7ª e 8ª) em p.b., 1 corr. para subir, vire (48 p.) 
9ª) *7 p.b., 1 aum.* (54 p.) 
10ª à 12ª) em p.b. 
13ª) *8 p.b., 1 aum.* (60 p.) 
14ª e 15ª) em p.b. 
16ª) *9 p.b., 1 aum.* (66 p.) 
17ª à 20ª) em p.b. 
 
Acabamento: Com a cor Pátina, faça ao redor de todo o casaco, 1 carr. em p.b. e 
2 carr. em barra 1/1 em m.p.a. ( 1 m.p.a. feito pela frente, 1 m.p.a. feito por trás). 
Arremate. 
 
Mangas: trab. os pontos que foram deixados em espera de forma circular por 11 
carr. em p.b., sempre alternando as cores. Termine com 2 carr. em barra 1/1 em 
m.p.a.. Arremate. 
 
Sapatos: com a cor Branco faça um anel mágico e trab.: 
1ª) 6 p.b. no anel (6 p.) 
2ª) 1 aum. em cada p.b. (12 p.) 
3ª) *1 p.b., 1 aum.* (18 p.) 
4ª) *2 p.b., 1 aum.* (24 p.) 
5ª) *3 p.b., 1 aum.* (30 p.) 
6ª) em p.b. pegando pela alça de trás 
7ª) 10 p.b., 5 dim., 10 p.b. (25 p.) 
8ª à 10ª) em p.b. 
Arremate e faça o outro igual. 
 


